Crònica
Uns quants anys de felicitat!
ot va començar fa uns anys. Poc ens imaginàvem que ens agradaria el món
del bàsquet, però una llumeta ens va animar a apuntar-nos i ben aviat vàrem
descobrir que aquell era el nostre camí a seguir.
Amb el pas dels anys, el nostre equip es va anar fent més gran i en aquest moment
formem una gran pinya. Hem establert relacions especials que ens ajuden a superar
jornades de dissort o petits alts i baixos que com a persones que som, podem tenir.
Hem arribat a una sintonia que, a vegades amb una sola mirada, en tenim prou per
entendre’ns.
També hem tingut la sort de compartir les jornades al Campus d’Estiu que ens ha
permès establir noves coneixences, entrenar de valent i adonar-nos que amb esforç i
treball en equip, podem assolir nous reptes i créixer com a persones.
No voldríem deixar d’anomenar el nostre meravellós entrenador Víctor que tot i ser
exigent , sempre ens ha fet costat i en moments delicats , ens ha encoratjat per tirar
endavant.
Garbí Obert ens ha ajudat a mantenir un gran equip i no tan sols entre nois i noies de
la mateixa edat, sinó grans i petits, monitors i jugadors, ballarines i patinadors. Entre
tots hem aconseguit que s’ampliïn els llaços d’amistat, de cooperació i superació
personal.
Sincerament, esperem els dies d’entrenament per gaudir d’una estona de
companyonia, esport i relació. El fet de participar en una activitat d’equip, és de les
millors oportunitats que hem tingut.
Gràcies pares per acceptar la nostra decisió, i gràcies Garbí Obert per donar-nos
l’oportunitat de formar part d’una activitat esportiva escolar, perquè com a casa, no
s’està enlloc.
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